Nr. Prot. 050/B/22.
Nr. i Regjistrit: 56
RREGULLORE
PËR

QASJEN E HAPUR DHE SHFRYTËZIMIN E PËRBASHKËT TË INFRASTRUKTURËS
Kjo rregullore bazohet në nenin 9, pikat 3.3, 3.5, dhe 3.7, të Ligjit Nr. 04/L-109 për
Komunikimet Elektronike (tutje referuar si - Ligji për Komunikimet Elektronike) dhe Ligjin nr.
06/L-112 për ratifikimin e marrëveshjes për financim midis Republikës së Kosovës dhe
asociacionit ndërkombëtar për zhvillim për projektin e ekonomisë digjitale të Kosovës si bazë
ligjore për realizimin e financimit të ndërtimit të rrjeteve brezgjerë në pikat e bardha dhe merr
parasysh Udhëzuesin 2013/C 25/01 të BE-së për zbatimin e rregullave të ndihmës shtetërore
në raport me dislokimin e shpejtë të rrjeteve brezgjerë, Udhëzuesin BoR (19) 95 të BEREC-it
për kriteret minimale për ofertën referente, si dhe detyrimet e pranuara nga operatorët e qasjes
së hapur në kontratat e tyre me autoritetet publike.

NENI 1
Fushëveprimi dhe Qëllimi
1.1

Kjo rregullore përcakton rregullat e qasjes në rrjetet brezgjerë, të cilat janë të instaluara
plotësisht ose pjesërisht me fonde publike.
NENI 2
Përkufizimet

2.1

“Rrjeti i qasjes së hapur” është rrjeti ose elementi i rrjetit i ndërtuar duke përdorur
skemat e financimit të rrjeteve brezgjerë të cilat përfshijnë në ndonjë mënyrë Qeverinë e
Kosovës, ministritë e saj, njësitë e saj të vetëqeverisjes lokale, Bashkimin Evropian ose
institucionet e tjera ndërkombëtare.

2.2

“Operatori i qasjes së hapur” është përfituesi i skemës së financimit të rrjeteve brezgjerë
të cilat përfshijnë Qeverinë e Kosovës, ministritë e saj, njësitë e saj të vetëqeverisjes lokale
ose Bashkimin Evropian, ose një operator që operon me një rrjet të ndërtuar me ndihmën
e skemave të këtilla ose që ka në pronësi elemente të një rrjeti të këtillë.

2.3

“Infrastruktura fizike” është elementi i një rrjeti, i cili është i destinuar t’u shërbejë
elementeve të tjera të një rrjeti pa u bërë vetë element aktiv i rrjetit, të tillë si gypat,
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direkët, kanalet, dhomëzat e inspektimit, pusetat, kabinetet, ndërtesat ose hyrjet e
ndërtesave, instalimet e antenave, kullat dhe shtyllat. Kabllot, duke përfshirë ato me
fibër të errët, si dhe elementet e rrjetit të përdorura për furnizimin me ujë për konsum
nga njeriu nuk konsiderohen infrastrukturë fizike.
2.4

“Ndërmarrës” është personi juridik i angazhuar në veprimtari të komunikimeve
elektronike në Republikën e Kosovës ose veprimet e të cilit kanë ndikim ose synimet e
të cilit, nëse arrihen, mund të kenë ndikim në veprimtarinë ekonomike në Republikën e
Kosovës.

2.5

“ARKEP” është Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare, organi
rregullativ që e zbaton dhe mbikëqyr kornizën ligjore siç parashihet me Ligjin për
Komunikimet Elektronike.

NENI 3
Produkti ekuivalent i produktit të qasjes aktive me shumicë
3.1

Operatori i qasjes së hapur duhet, me kërkesë të një ndërmarrësi, të mundësojë një
produkt aktiv me shumicë të zbatueshëm nga pika përkatëse e pranisë për çdo
përdorues fundor të lidhur në rrjetin e qasjes së hapur.

3.2

Produkti nga paragrafi paraprak duhet t’i mundësojë ndërmarrësit të ofrojë qasje
konkurruese në internet për përdoruesit fundorë dhe shërbime të specializuara, si IPTV,
me fleksibilitet të mjaftueshëm kur është në pyetje kontrolli i shpejtësisë dhe cilësisë,
duke përfshirë ndryshimet e tij.

3.3

Produkti i qasjes me shumicë nga paragrafi duhet të ofrohet në mënyrë jo diskriminuese
dhe duhet të përfshijë inpute ekuivalente duke përfshirë por pa u kufizuar në
informatat, radhitjen dhe ndryshimin e shpejtësisë dhe veçori të tjera, procedura dhe
sisteme të informimit, çmimet, disponueshmërinë, cilësinë, shpejtësitë e disponueshme,
riparimin e gabimeve, siç përdoren ose përdoruesit fundorë të vetë operatorit të qasjes
së hapur.
NENI 4
Publikimi i Ofertës Referente

4.1

Operatori i qasjes së hapur duhet të publikojë në faqen e tij në internet dhe të ruajë
ofertën referente të vlefshme për produktin e qasjes aktive me shumicë nga neni
paraprak, duke përfshirë të gjitha elementet e renditura në paragrafin e dytë të nenit
paraprak, si dhe për qasje në infrastrukturën fizike të operatorit të qasjes së hapur.

4.2

Oferta referente nga paragrafi paraprak publikohet jo më vonë se tre muaj pas dislokimit
të rrjetit të operatorit të qasjes së hapur ose një pjese të tij nëse në këtë pjesë është e
mundur qasja e ndarë.
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4.3

Oferta referente nga paragrafi i parë përfshin së paku elementet në vijim:
4.3.1

4.3.2
4.3.3
4.3.4
4.3.5

4.3.6
4.3.7

4.3.8
4.3.9
4.3.10
4.3.11
4.3.12
4.3.13

4.3.14

4.3.15

4.3.16

përshkrimi i produkteve të qasjes aktive me shumicë, duke përfshirë veçoritë
e tyre teknike (me informata mbi konfigurimin e rrjetit ku është e nevojshme
për të mundësuar përdorimin efektiv të qasjes në rrjet);
standardet teknike përkatëse për qasje në rrjet (duke përfshirë kufizimet e
përdorimit dhe çështjet e tjera të sigurisë);
vendet ku do të ofrohet qasja në rrjet;
procedurën dhe kushtet për të kërkuar informata relevante për ofrimin e
produktit ose shërbimit përkatës të qasjes së rregulluar;
termat dhe kushtet për qasje në infrastrukturën fizike si kanalet dhe shtyllat, si
dhe shërbimet ndihmëse, plotësuese dhe të avancuara (duke përfshirë sistemet
e mbështetjes operative, sistemet e informimit ose bazat e të dhënave për
kërkesat dhe faturimin e para-porositjes, provizionimit, porositjes,
mirëmbajtjes dhe riparimit), duke përfshirë kufizimet e përdorimit të tyre dhe
procedurat për qasje në ato shërbime;
tarifat përkatëse, kushtet e pagesës dhe procedurat e faturimit;
procedurat e para-porositjes, porositjes dhe provizionimit, duke përfshirë
porositjen përmes mjeteve elektronike dhe, ku ekzistojnë sisteme të këtilla,
duke përdorur sistemet informative të vetë operatorit të qasjes së hapur;
rregullat e alokimit të hapësirës ndërmjet palëve kur objektet e furnizimit ose
hapësira e bashkë-lokacionit janë të kufizuara;
riparimi dhe mirëmbajtja;
ndryshimet në sistemet e TI-së deri në masën sa ndikojnë te ndërmarrësit;
hollësitë e testeve të nevojshme të ndërveprueshmërisë;
specifikat e pajisjeve që duhet të përdoren në rrjet;
marrëveshjet e nivelit të shërbimit (MNSH) për porositje, ofrim, servisim
(disponueshmëri) dhe mirëmbajtje (riparim), duke përfshirë afatet e veçanta
kohore për pranimin ose refuzimin e një kërkese për furnizim dhe për
kompletim, testim dhe pranim-dorëzim ose ofrim të shërbimeve dhe objekteve,
për mbështetjen e shërbimeve mbështetëse (si trajtimi dhe riparimi i
gabimeve);
standardet e cilësisë që secila palë duhet të plotësojë gjatë përmbushjes së
detyrimeve të saj kontraktuale, duke përfshirë specifikimin e treguesve
kryesorë të performancës (TKP) në lidhje me MNSH-të, aty ku është e
përshtatshme;
garancitë e nivelit të shërbimit (GNSH) për porositjen, dorëzimin, shërbimin
(disponueshmërinë) dhe mirëmbajtjen (riparimin), duke përfshirë shumën e
kompensimit që paguhet nga njëra palë te tjetra për moskryerjen e
angazhimeve kontraktuale si dhe kushtet për të drejtën për kompensim;
procedurat në rast se propozohen ndryshime në ofertat e shërbimeve, të cilat
mund të përfshijnë një kërkesë për njoftim në NRA për ndryshime të tilla, për
shembull, lansimi i shërbimeve të reja, ndryshimet në shërbimet ekzistuese ose
ndryshimi i çmimeve.
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4.3.17 procedura për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve që do të përdoret ndërmjet
palëve;
4.3.18 hollësitë e kohëzgjatjes, rinegocimit dhe shkaqeve të përfundimit të
marrëveshjeve si dhe kushteve të tjera kontraktuale të ndërlidhura;
4.3.19 përkufizimi dhe kufizimi i përgjegjësisë dhe dëmshpërblimit;
4.3.20 fjalorthi i termave që lidhen me inputet me shumicë dhe artikuj të tjerë në fjalë.

NENI 5
Çmimorja e produktit të qasjes aktive me shumicë
5.1

Ky nen përcakton parimet e ARKEP-it dhe metodologjinë e çmimit me shumicë për
rrjetet me qasje të hapur. Në pajtueshmëri me Udhëzuesit e BE-së për zbatimin e
rregullave të ndihmës shtetërore në lidhje me dislokimin e shpejtë të rrjeteve brezgjerë,
ARKEP-i mund të përdorë standardet ose metodologjitë e veta të kostos për të vlerësuar
çmimet dhe për të kërkuar modifikimin e tyre kur është e nevojshme.

5.2

Çmimet e produktit të qasjes aktive me shumicë të disponueshme përmes rrjetit të qasjes
së hapur, duke përfshirë si kostot fillestare ashtu edhe çmimin e vazhdueshëm, duhet të
sigurojnë një diferencë të mjaftueshme ndërmjet çmimit të shitjes me pakicë të ofruar
nga produktet me pakicë të vetë operatorit me qasje të hapur, duke përfshirë
promovimet. Çmime të tilla dhe praktikat e ndërlidhura me to, duke përfshirë pakot
dhe zbritjet kohore, nuk duhet të jenë në kundërshtim me parimet e Bashkimit Evropian
dhe ligjit të Kosovës për konkurrencën.

5.3

Parimet dhe metodologjitë e mëposhtme mund të përdoren nga ARKEP-i paralelisht ose
në mënyrë të pavarur për të verifikuar nëse çmimet e një produkti aktiv me shumicë,
duke përfshirë çmimet e shërbimeve ndihmëse, plotësuese dhe të avancuara, ose çmimet
e infrastrukturës fizike të një operatori me qasje të hapur janë në pajtueshmëri me
detyrimet e saj kontraktuale:
5.3.1

Çmimet nuk duhet të dallojnë ndjeshëm nga standardet e krahasueshme në
rajon, ku standardet për produkte të ngjashme të rregulluara nga të paktën tre
vende korniza rregullatorë e të cilave bazohet në kornizën rregullatore të BEsë duhet të përdoren për të përcaktuar nëse kjo mund të jetë kështu;

5.3.2

Çmimet duhet të mundësojnë përsëritshmërinë ekonomike të produkteve me
pakicë të disponueshme në Kosovë që korrespondojnë me produktin aktiv me
shumicë, ku kostot e shitjes me pakicë të operatorit me qasje të hapur dhe
kthimi i arsyeshëm i kapitalit duhet të përdoren për të verifikuar këtë. Në
mungesë të informacionit për koston e operatorit të qasjes së hapur, ARKEP-i
mund t'u referohet të dhënave të kostos së shitjes me pakicë të ndërmarrësve
që kërkojnë qasje ose të dhënave standarde.
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NENI 6
Dispozitat Kalimtare dhe Përfundimtare
6.1

Ofertat referente të operatorëve të qasjes së hapur rrjetet e të cilëve ose pjesë të këtyre
rrjeteve janë dislokuar para hyrjes në fuqi të kësaj rregulloreje duhet të publikohen
brenda tre muajsh nga hyrja në fuqi e kësaj rregulloreje.
NENI 7
HYRJA NË FUQI

7.1

Kjo rregullore hyn në fuqi ditën e miratimit me vendimin e Bordit të ARKEP.

Prishtinë, 29/07/2022
Autoriteti Rregullativ i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
Nazim Rahimi
Kryetar i Bordit
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